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ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟΤ
ιμερα Πζμπτθ 1 Νοεμβρίου 2018 και ϊρα 13.30 ςτο Γραφείο του Διευκυντι του 3ου Γενικοφ Λυκείου Νζασ Φιλαδζλφειασ, ςυγκεντρϊκθκαν φςτερα από
πρόςκλθςι του με ςκοπό τθν επιλογι πρακτορείου το οποίο κα αναλάβει τθν πενκιμερθ εκπαιδευτικι εκδρομι τθσ Γ’ Σάξθσ που κα πραγματοποιιςει το ςχολείο
μασ ςτθν Θεςςαλονίκθ από 2/12/2018 μζχρι 7/12/2018, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ.
33120/ΓΔ4/28-2-2017 Τπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 681/τ. Β’/6-3-2017) και τθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ πρακτορείων με αρ. πρωτ. 679/29-10-2018 από
το Διευκυντι , οι παρακάτω:
1.Σηιοβάρασ Απόςτολοσ, Διευκυντισ του 3ου Γενικοφ Λυκείου Νζασ Φιλαδζλφειασ, αρχθγόσ τθσ εκδρομισ.
2.αμαρά Ακθνά, κακθγιτρια κλ. ΠΕ02, ςυνοδόσ τθσ εκδρομισ
3.Αλ Ινςαουΐ Ραμηί, κακθγθτισ κλ. ΠΕ80, ςυνοδόσ τθσ εκδρομισ.
4.Καπότθσ Ιωάννθσ, Πρόεδροσ του υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων του 3ου
Γενικοφ Λυκείου Νζασ Φιλαδζλφειασ,
5.Σουσ εκπροςϊπουσ των μακθτϊν τθσ Γ’ τάξθσ :
α) Σςλοφκου Βαςίλθσ
β) Κοκκινίδου Ευανκία
Ο Διευκυντισ ενθμζρωςε τθν επιτροπι για τισ ιςχφουςεσ εγκυκλίουσ που
αφοροφν ςτθ διαδικαςία επιλογισ πρακτορείου και κατζκεςε προσ αποςφράγιςθ
και μελζτθ ζξι (6) ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ από τα πρακτορεία :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vlassopoulos Travel Agencies
Smile Acadimos
Happy Days
Connection Travel Services
@t Holidays
Our Travel

Η επιτροπι απζρριψε τθν προςφορά από το Connection επειδι κατατζκθκε
με email ςε παράβαςθ των όρων τθσ προκιρυξθσ που απαγόρευε κατάκεςθ προςφορϊν με fax ι email.

Η επιτροπι εξζταςε ωσ προσ το τυπικό τουσ μζροσ όλεσ τισ υπόλοιπεσ προςφορζσ των πρακτορείων, για το αν πλθροφςαν τισ προχποκζςεισ του νόμου και τθσ
πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ.
τθ ςυνζχεια, απεικόνιςε ςτοιχεία των προςφορϊν ςε πίνακεσ με κριτιρια
όπωσ αυτά περιλαμβάνονται ςτθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ πρακτορείων του Διευκυντι, με αρ.πρωτ. 679/29-10-2018.
Η παραπάνω επιτροπι αφοφ μελζτθςε διεξοδικά τισ προςφορζσ των πρακτορείων και αφοφ ζλαβε υπ’ όψιν τθσ τθν αςφάλεια, το ςυμφζρον των μακθτϊν
του χολείου, τθν πλθρότθτα του φακζλου τθσ προςφοράσ και τθν αξιοπιςτία των
πρακτορείων,
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
να ανακζςει τθν διενζργεια τθσ πενκιμερθσ εκπαιδευτικισ εκδρομισ των μακθτϊν
τθσ Γ’ Σάξθσ ςτα Χανιά ςτο πρακτορείο @t Holidays, και να προχωριςει άμεςα ςτθ
ςφνταξθ ςυμφωνθτικοφ ςτο οποίο κα περιγράφονται όλεσ οι υποχρεϊςεισ του ςυγκεκριμζνου πρακτορείου προσ το χολείο και του χολείου προσ αυτό διότι θ προςφορά του ςυγκεκριμζνου πρακτορείου πλθροί ςε απόλυτο βακμό τισ προχποκζςεισ που ζχουν τεκεί ςφμφωνα με τθν προκιρυξθ
Η επιλογι του ςυγκεκριμζνου πρακτορείου ζγινε με βαςικό κριτιριο τo
ςυμφερότερo για τουσ μακθτζσ πακζτο διαμονισ όπου θ τελικι τιμι ανά άτομο
διαμορφϊνεται ςτα 235€ με διαμονι ςτο ξενοδοχείο Porto Platanias 5* ςε ςυνάρτθςθ με τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ όπωσ αυτζσ φαίνονται παρακάτω :
1. Μεταφορά από ςχολείο ςτο λιμάνι και αντίςτροφα
2. Ακτοπλοϊκά ειςιτιρια ΠΕΙΡΑΙΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ με ποςοςτό κάλυψθσ 100% με
τθν MINOAN LINES.
3. Ακτοπλοϊκά ειςιτιρια XANIA – ΠΕΙΡΑΙΑ με ποςοςτό κάλυψθσ 100% με τθν
MINOAN LINES.
4. Μεταφορζσ περιθγιςεισ και εκδρομζσ ςφμφωνα με το πρόγραμμα του ςχολείου ςε κλιματιηόμενα τουριςτικά λεωφορεία που διακζτουν όλα τα απαιτοφμενα ζγγραφα καταλλθλόλθτασ και διατίκενται κατ’ αποκλειςτικότθτα
κακόλθ τθν διάρκεια τθσ εκδρομισ.
5. Διαμονι 3 διανυκτερεφςεων ςτο ξενοδοχείο Porto Platanias 5* ςε τρίκλινα
και τετράκλινα δωμάτια για τουσ μακθτζσ και μονόκλινα για τουσ ςυνοδοφσ
κακθγθτζσ.
6. Πρωινό κακθμερινά εντόσ του ξενοδοχείου ςε μπουφζ.
7. Δείπνο κακθμερινά εντόσ του ξενοδοχείου ςε μπουφζ.
8. Ξενάγθςθ ςτον αρχαιολογικό χϊρο τθσ Κνωςςοφ και ςτο Μουςείο Ηρακλείου με επαγγελματία ξεναγό.
9. υνοδόσ εκπρόςωποσ του γραφείου.
10. 6 δωρεάν μιςζσ ςυμμετοχζσ για οικονομικά αςκενζςτερουσ μακθτζσ.
11. Ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ Ευρωπαϊκι Πίςτθ, αρ 3170.
12. Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ tour operator ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία με τθν Ευρωπαϊκι Πίςτθ αρ. 63330
13. υνοδόσ γιατρόσ κακ’ όλθ τθν διάρκεια του ταξιδιοφ
14. Κινθτό τθλζφωνο για τισ επικοινωνίεσ τθσ εκδρομισ.

15. Αυτοκίνθτο ανάγκθσ ςτον αρχθγό τθσ εκδρομισ,
16. Δφο αεροπορικά ειςιτιρια επιςτροφισ ςε περίπτωςθ ανάγκθσ για μακθτι
και κακθγθτι.
17. ΦΠΑ
Σο πρακτικό αυτό μαηί με το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό και τθ βεβαίωςθ για τθν
αςφαλι μετακίνθςθ των μακθτϊν (που ςυντάςςεται από το πρακτορείο) κα διαβιβαςτοφν με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά.
Η απόφαςθ αυτι κα δθμοςιευτεί ςτισ 2/11/2018 ςτθν ιςτοςελίδα του 3ου Γενικοφ Λυκείου Νζασ Φιλαδζλφειασ. Δίνεται προκεςμία 2 εργάςιμων θμερϊν για τθν
υποβολι τυχόν ενςτάςεων, οι οποίεσ υποβάλλονται ςτθ διεφκυνςθ του ςχολείου τισ
εργάςιμεσ ϊρεσ.
Για το λόγο αυτό ςυντάχκθκε αυτι θ Πράξθ και υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ :
Ο Διευκυντισ

Οι υνοδοί κακθγθτζσ

Ο εκπρόςωποσ των Γονζων Ο εκπρόςωποσ των μακθτϊν

